
   
 

Cơ Quan Đặc Trách Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam 

Bảng Kiểm Điểm Sự Kiện Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam – Mùa Hè 2022 

Phản Biện những quan tâm và diễn dịch sai lầm về Nơi Lưu Giữ Thú Vật của Quận 
Cam 

Những Câu Hỏi Tổng Quát 

• Có phải Cơ Quan OCAC chịu trách nhiệm cho mỗi thú vật tại Quận Cam? 

o Không – Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam may mắn chỉ là một phần của mạng 
lưới sống động và chăm sóc của các trung tâm lưu giữ thú vật của thành phố, các 
tổ chức vô vị lợi, và cứu trợ thú vật đáp ứng với nhu cầu của những thú vật vô chủ 
tại Quận Cam.   

o OCAC phục vụ 14 thành phố và khu vực tự trị, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc thú 
vật cho thú vật tại Quận Cam với 20 khu vực thẩm quyền.   

o Muốn có danh sách các thành phố mà OCAC phục vụ, xin vào 
ocpetinfo.com/about-us. 

• Tất cả các nơi lưu giữ thú vật có cùng chung một kiểu mẫu điều hành? 

o Không. Cũng giống như mỗi con thú đều có tình cảnh riêng, mỗi nơi lưu giữ đều 
có con đường riêng để đi đến thành công. Kiểu mẫu điều hành tại OCAC được dựa 
trên một sự biên soạn của những sự thực hành tốt đẹp nhất của kỹ nghệ và tính 
chất hiệu quả của mô hình được phản ảnh qua cách thức làm việc toán học và tận 
tâm của các nhân viên chúng tôi. 

• Tại sao OCAC phải thiêu hủy những con chó lành mạnh? 

o Sự an toàn công cộng là tối ưu của Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam. Vì thế, 
nơi lưu giữ của chúng tôi đã không từ chối nhận những con thú có tâm tính khác 
thường như những nơi lưu giữ khác. Mục đích của chúng tôi là tìm kiếm một sự 
thay thế có trách nhiệm trong việc chăm sóc thú vật nếu có thể được. Để làm điều 
này, chúng tôi phải có phương cách định giá tâm tính thích hợp tại chổ để giúp tìm 
được nơi thay thế thành công nhất có thể được cho thú vật trong sự chăm sóc của 
chúng tôi.  

o Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam cam kết trong việc tìm kiếm những kết quả 
tiết kiệm được mạng sống và trách nhiệm có thể mang đến phúc lợi cho cộng đồng 
và những thú vật mà chúng tôi phục vụ bất cứ khi nào khả dĩ. Chúng tôi tập trung 
vào sự quân bình an toàn trong cộng đồng với chương trình có thể hỗ trợ cho một 
vài loài thú dễ bị tổn thương nhất và bị rủi ro qua việc tìm một con đường tích cực 
nhất ra khỏi nơi lưu giữ. Chương trình bao gồm chương trình đối tác cứu cấp và 
nhận nuôi, chương trình nuôi dưỡng, chương trình thiện nguyện, sáng kiến làm 

https://www.ocpetinfo.com/about-us
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cho phong phú thêm mổi này, và còn nhiều nữa. Chúng tôi thật sự để hết tâm vào 
việc chăm sóc thú vật.   

o Trong khi chúng tôi hối tiếc về sự cần thiết phải thiêu hủy , chúng tôi chấp nhận 
đó như trách nhiệm của chúng tôi như một nơi lưu giữ thú vật trong các thành 
phố chịu trách nhiệm với ưu tiên về việc an toàn và sức khỏe cộng đồng. Thật đáng 
lưu ý và chúng ta phải nhớ rằng sự an toàn của thú vật, nhân viên tại nơi lưu giử , 
và cộng đồng.   

o Tỷ lệ 95% bảo tồn loài chó đã vượt trội chỉ số cao nhất trong Kế Hoạch Chiến Lược 
của OCAC và sử dụng phương cách thẩm định lại tính tình của con chó từ đó xem 
xét hoàn cảnh cá biệt có nhu cầu cao của các con chó khi đến trung tâm lưu giữ. 

• Những thú vật tại nơi lưu giữ có nhận được bất cứ chương trình làm cho phong phú 
thêm trong chuồng hoặc ngoài chuồng? 

o Tất cả thú vật tại nơi lưu giữ nhận được sự chăm sóc đầy trách nhiệm và cá biệt. 

o OCAC cung cấp chương trình làm cho phong phú thêm trong chuồng để chống lại 
sự buồn chán của chó mỗi ngày. OCAC đang cố gắng hướng về việc thực hiện để 
mỗi con chó hợp lệ có được thời gian ngoài chuồng cách ngày.   

o Không phải tất cả chó đều hợp lệ hay an toàn để được thả bên ngoài chuồng trừ 
khi có sự thẩm định y tế. Chương trình phong phú rất quan trọng cho chó, nhưng 
sự an toàn của nhân viên và thiện nguyện viên của chúng tôi là ưu tiên. 

o Nhân viên OCAC rất kinh nghiệm trong việc điều khiển chó. Mọi nỗ lực được làm 
để hỗ trợ thời gian chó cư ngụ tại nơi lưu giữ và nhanh chóng được tiếp nhận bởi 
chủ mới. 

• Tại sao không có chương trình TNR được thi hành tại Quận Cam? 

o TNR là đề tài thảo luận hàng đầu trong các cơ quan chăm sóc thú vật trên toàn 
quốc. Tại địa phương, theo sự hiểu biết của OCAC việc thả những con mèo vô danh 
vào lại cộng đồng bị cấm chỉ. Trong thời gian này, việc quản trị những con mèo 
khỏe mạnh và không được mang đến nơi lưu giữ là một sự thực hành tốt nhất của 
kỹ nghệ. Chúng tôi tiếp tục theo dõi những vụ kiện hiện đang xảy ra trên toàn tiểu 
bang để biết phán quyết có thể ảnh hưởng đến hình luật.   

• Có những thách đố đặc biệt nào mà nơi lưu giữ phải đối diện sau thời kỳ hậu đại dịch? 
o Có. Chúng tôi rất cảm kích cho nhiều vị đã nhận nuôi thú vật trong thời kỳ đại dịch 

vừa qua nhưng, một khi thế giới mở của trở lại và mọi người bắt đầu đến công sở 
làm việc và đi du lịch bình thường trở lại, OCAC nhận thức được số lượng thú vật 
đến nơi lưu giữ gia tăng. Thêm vào đó, OCAC tồn đọng phần lớn những loại chó 
lớn, phần nhiều hiên đang có những thách đố về y tế và tính tình. Hiện tại 95% loại 
chó đang ở nơi lưu giữ là loại chó lớn, và gần 1/3 loại chó này, kể cả loại chó hiện 
đang cư trú lâu ngày nhất, đều có những thách đố về y tế hay tính tình ảnh hưởng 
đến sự nhận nuôi. OCAC rất hãnh diện được phục vụ như một trạm-cân cho những 



   
OCAC Fact Checker 
Summer 2022 
Page 3 
 

   
 

thú vật bị bệnh, thất lạc, bị thương tích hay những thú vật hung tợn nhưng việc 
tìm kiếm người nhận nuôi những thú vật này đòi hỏi thời gian, sự tế nhị và sự hợp 
tác của nhân viên chúng tôi, của các đối tác cứu trợ của chúng tội và của cộng đồng 
nói chung.   

 

Thời Gian Của Nơi Lưu Giữ và Hệ Thống Nhận Nuôi  

• Nơi Lưu Giữ thú vật hiện đang mở cửa? 

o Có. Nơi lưu giữ thú vật hiện đang mở cửa để chuộc lại, gia hạn giấy phép, phỏng 
vấn, và nhận nuôi theo hẹn. 

• Why did the Shelter start using an appointment system? 

o Hệ thống nhận nuôi theo hẹn mới của chúng tôi: 

▪ Tương tự như việc lấy hẹn căn cứ và theo kiểu mẫu dịch vụ cá nhân của 
các tổ chức dịch vụ chăm sóc thú vật láng giềng tỉ như Quận Los Angeles. 

▪ Bao gồm hơn 400 cuộc hẹn mỗi tuần cộng thêm đến không lấy hẹn 

▪ Cung ứng dịch vụ tại chỗ cho khách hàng muốn nhận nuôi 

▪ Giảm thiểu thời gian chờ đợi và đẩy mạnh kinh nghiệm nhận nuôi tích cực 

▪ Gia tăng cơ hội tìm kiếm thú vật thích hợp với người nhận nuôi 

▪ Giảm thiểu những áp lực tiêu cực trên thú vật và để cho nhân viên nhìn 
thấy cá tính trung thực của thú vật 

▪ Giúp nhân viên có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ thú vật tại nơi lưu giữ và 
chăm sóc thú vật 

▪ Tránh việc tranh chấp với khách hàng tại nơi lưu giữ thú vật 

▪ Giảm thiểu tỷ lệ thú vật cắn bậy tại nơi lưu giữ bảo vệ sự an toàn cho người 
nhận nuôi, thiện nguyện viên, và nhân viên 

▪ Với tất cả điều này, trong khi vẫn giữ được tỷ lệ tiết kiệm cứu trợ thú vật 
hoàn hảo của chúng tôi 

• Tại sao tôi không thể tìm kiếm được một con chó bắng sự truy cập trên mạng? Tại sao 
tôi cần phải lấy hẹn? 

o Nhận nuôi thú vật là một quyết định quan trọng và không thể làm một cách hấp 
tấp. 

o Nhận nuôi thú vật qua hệ thống lấy hẹn, nhân viên được huấn luyện và kinh 
nghiệm của chúng tôi sẽ cung ứng sự nhận nuôi qua kinh nghiệm dịch vụ tại chỗ 
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ngay từ thời điểm có ai đó gọi và làm hẹn cho đến khi họ ra về với một người bạn 
tốt mới.   

o Việc nhận nuôi lấy hẹn căn cứ trên kiểu mẫu giúp giảm được sự nhận nuôi hấp tấp 
và ưu tiên trong việc kết nối tương xứng giữa thú và gia đình như chứng cớ bởi tỷ 
lệ trả trở lại giảm đi 23.8% ( 2020 so với 2019) và 18.6% ( 2021 đối với 20191). 

• Lấy Hẹn Tại Chổ (walk-up appointments) có được chấp nhận không? 

o Có. Tất cả các cửa đều mở rộng tại OCAC. Trong khi việc lấy hẹn theo thời khóa 
biểu có sẵn tiện lợi cho những người muốn nhận nuôi thật tình, công chúng vẫn 
được chào đón đến viếng thăm nơi lưu giữ và ghi danh cho việc lấy hẹn tại chổ 
trong giờ làm việc bảy này trong tuần từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều.   

 

 

• Những người nhận nuôi thật tình có bị từ chối từ nơi lưu giữ? 

o Không. OCAC thu xếp hơn 400 cuộc hẹn để nhận nuôi mỗi tuần. Những người nhận 
nuôi có triển vọng được đón chào để xếp đặt lịch trình cuộc hẹn qua số điện thoại 
(714) 935-6848 hay họ có thể đến viếng nơi lưu giữ cho cuộc hẹn tận chổ đầu tiên. 

• Việc nhận nuôi theo kiểu mẫu lấy hẹn có giới hạn khả năng người nhận nuôi đến viếng 
thăm thú vật hay điều này có giới hạn cơ hội thú vật được nhận nuôi không? 

o Không. Việc nhận nuôi theo mô hình lấy hẹn là một sự thực hành kỹ nghệ tốt nhất 
được phát họa để gia tăng sự thành công của việc nhận nuôi cho cả hai người nhận 
nuôi và thú vật liên hệ. Mỗi cuộc hẹn đặc trưng việc viếng thăm cá nhân giữa người 
nhận nuôi có triển vọng và thú vật, với sự giám sát bởi một chuyên viên chăm sóc 
thú  được huấn luyện bởi OCAC. Trong lúc viếng thăm, gia đình nhận nuôi có thể 
lượng định con thú có thích hợp như ý và nếu không vừa ý, nhân viên chăm sóc 
thú có thể nhận được ý kiến phê bình và đề nghị một con thú khác để xem xét 
chọn lựa. Nhận nuôi một người bạn lâu dài không thể hấp tấp hay chỉ vì ngoại hình, 
và nhân viên của chúng tôi thành thạo và nhiều kinh nghiệm trong việc cố vấn cho 
người nhận nuôi có một sự lựa chọn tốt đẹp nhất phù hợp với lối sống của họ. 
Việc xem xét cẩn thận và đầu tư thời gian rất lợi ích cho việc nhận nuôi của gia 
đình nhận nuôi và kết quả mang đến việc tìm một tổ ấm mới tốt đẹp nhất cho con 
thú.  

• Nhưng tôi muốn đi một vòng trong nơi lưu giữ và nhìn thấy những thú vật xinh đẹp. 

o Chúng tôi đồng ý.các thú vật chúng tôi rất đáng yêu; tuy nhiên, việc viếng thăm 
liên tục xuyên qua nơi lưu giữ sẽ gia tăng áp lực trầm kha cho các con thú trong 

 
1 Sự so sánh được làm đến năm 2019 như là năm cuối cùng đầy đủ trước khi đại dịch. 
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chuồng và khiến cho các con thú được viếng thăm khó lòng biểu lộ những cá tính 
thật sự của chúng, điều này sẽ làm trễ nãi việc tìm cho chúng một tổ ấm vĩnh viễn. 

o Thêm vào đó, sau khi thi hành mô hình nhận nuôi theo hẹn tỷ lệ khách viếng thăm 
bị thú vật cắn tại nơi lưu giữ đã giảm xuống 87% khi so sánh năm 2021 tới 2019. 

o Không những rất quan trọng điều mà chúng tôi giữ an toàn cho khách viếng thăm 

và nhân viên nhưng, khi một con chó cắn một người khách hay nhân viên, hành vi 

đó được quan tâm đến trong việc thu xếp nhận nuôi và sẽ kéo dài thời gian của 

con thú phải ở lại tại nơi lưu giữ. 

• Hệ thống lấy hẹn của OCAC giữ thú vật ở lại nơi lưu giữ quá lâu. 
o Không đúng. Trong khi trên toàn quốc trung bình thời gian ở lại tại nơi lưu giữ đã 

gia tăng một cách cao độ, thời gian trung bình của thú vật phải ở lại tại OCAC là 11 
ngày. Điều này phù hợp với sự chỉ dẫn được đặt ra bởi Kế Hoạch Chiến Lược. 

o Hệ thống nhận nuôi theo hẹn đã giảm thiểu tỷ lệ thú vật bị trả lại, cho thấy rằng 
sự chú ý trọng tâm vào mỗi vấn đề nhận nuôi được thực hiện việc ráp nối phù hợp 
giữa con thú và và gia đình vĩnh viễn. 

 

 

 

• Có cần phải giảm bớt nhân viên nếu chúng ta sử dụng hệ thống nhận nuôi theo hẹn? 

o Không. Nhân viên của chúng tôi rất quan yếu cho OCAC và giúp dễ dàng hơn trong 
việc giúp nhận nuôi thú.    

o Những chương trình chính yếu của OCAC bao gồm 24/7 đối phó với sự khẩn 
trương tại chổ; điều tra về việc đối xử tàn tệ với thú vật; chương trình chích ngừa 
bệnh dại tại Quận Hạt; Bệnh xá tại chổ cung cấp vấn đề y tế với phẩm chất cao cho 
các thú vật tại nơi lưu giữ thú vật của chúng tôi; dịch vụ chăm sóc toàn bộ cho các 
thú vật của chúng tôi tại nơi lưu giữ bao gồm việc tắm rửa và vệ sinh tẩy trùng các 
chuồng giữ thú, ăn uống và chăm sóc tâm thần; trợ giúp về giấy phép nuôi thú vật; 
chương trình tìm nơi đỡ đầu chắc chắn và thiện nguyện; những chợ phiên đặc biệt 
như việc cung cấp thực phẩm từ tủ thực phẩm của chúng tôi mỗi tháng cho những 
gia đình có nhu cầu; và còn nhiều vấn đề khác.     

o Trên toàn quốc, nhiều trung tâm lưu giữ thú vật đã từ bỏ hệ thống lấy hẹn. OCAC 
đã có thế tái tạo những mảnh của chương trình đó và tìm thấy nhiều sự ích lợi, 
cho cả hai khách hàng của chúng tôi cũng như những thú vật hiện đang được 
chúng tôi chăm sóc.   

o Kiểu mẫu nhận nuôi theo hẹn không chủ ý nhằm giảm việc. Trái lại, cung cấp dịch 
vụ nhận nuôi tận chổ, làm giảm đi thời gian chờ đợi cho khách hàng thật sự muốn 
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nhận nuôi, giảm thiểu tình trạng trả thú trở lại xuyên qua việc lựa chọn nối kết 
giữa con thú và gia đình nhận nuôi, và giảm đi tỷ lệ khách viếng thăm bị thú cắn. 

o Trong thời gian đại dịch cho phép khả năng gia tăng hay giảm đi căn cứ trên bất 
cứ những vấn đề cô lập hóa của nhân viên và sửa đổi lưu lượng nhận nuôi tại nơi 
lưu giữ, cho phép OCAC tiếp tục vẫn mở cửa hoạt động.   

• Việc thiêu hủy thú vật gia tăng gấp mười lần kể từ khi thi hành hệ thống lấy hẹn?  

o Không. Mặc dầu nhận một số thú vật đầy những thách đố, OCAC hãnh diện đã 
phúc trình tỷ lệ cứu sống cho năm 2021 chỉ riêng cho loài mèo là 81.05% và cho 
loài chó là 94.81%. 

• Tại sao với một con thú chỉ lịch trình cho ba cuộc hẹn? 

o Hệ thống nhận nuôi theo hẹn của chúng tôi căn cứ theo thứ tự ưu tiên đến trước 
được phục vụ trước, căn bản này cung cấp một cơ hội công bằng cho mỗi người 
trong cộng dồng được nhận nuôi và sự ưa thích được giao cho những ai có thể 
đến viếng thăm vào thời gian lấy hẹn có sẳn cho lần tới. 

o Một khi con thú có một cuộc hẹn đầu tiên, chúng tôi sẽ chấp nhận đến mức thêm 
hai cuộc hẹn hỗ trợ.   

o Căn bản, những con thú được nhiều yêu chuộng sẽ được cho gia đình đầu tiên 
nhận nuôi khi đến viêng thăm chúng. Những loại chó được ưa chuộng nhất như 
các loài chó nhỏ và những loại chó sơ sinh thông thường có thể có hàng chục gia 
đình muốn nhận nuôi.   

o Một khi chúng tôi hoàn tất ba cuộc hẹn cho một con thú, nhân viên sẽ trợ giúp 
cho những gia đình thật tình tìm một con thú khác và đến viếng thăm con thú hiện 
cần có một gia đình. 

 

 

• Ai là người quyết định hệ thống lấy hẹn sẽ tiếp tục? 

o Quyết định giữ lại kiểu mẫu nhận nuôi theo hẹn được thực hiện căn cứ trên dữ 
kiện và sự kiện. 

o Dữ kiện tiếp tục chứng minh kiểu mẫu nhận nuôi theo hẹn: 

▪ Cung ứng một phương cách nhận nuôi an toàn nhiều hơn cho cộng đồng 
cũng như những con thú qua chứng cớ tỷ lệ giảm thiểu người bị cắn của 
chúng tôi. 

▪ Cho phép nhân viên được huấn luyện thành thạo của chúng tôi kết nối 
những con thú với các gia đình qua chứng cớ tỷ lệ trả thú trở lại giảm thiểu 
của chúng tôi. 
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▪ Không ảnh hưởng đến tỷ lệ cứu sống qua chứng cớ tỷ lệ cứu sống được giử 
một cách liên tục là trên mức 90% cho các loài chó và tỷ lệ thấp 80% cho 
loài mèo. 

o Sự Kiện – Những người có triển vọng nhận chó hẳn nhiên sẽ  cãi lẫy và tranh chấp 
(thậm chí ấu đả) vì những con thú. Kiểu mẫu nhận nuôi theo hẹn đã lấy đi những 
biến số này trong phương trình. 

o Sự Kiện – Các gia đình thông thường chờ đợi vài tiếng đồng hồ trong quá khứ 
được giúp đỡ khi muốn nhận nuôi. Kiểu mẫu nhận nuôi theo hẹn cho phép chúng 
tôi kiểm soát lưu lượng và làm dễ dàng việc viếng thăm để bảo đảm một kinh 
nghiệm tích cực cho tất cả. 

o Sự Kiện – Nhóm của chúng tôi có thể làm dễ dàng khoảng 58 cuộc hẹn theo lịch 
trình mỗi ngày với khả năng thù tiếp những khách viếng tận chổ một khi có nhân 
viên túc trực.  

 

Quản Trị Thiện Nguyện và Tặng Dữ 

• OCAC hiện nay có nhận người tình nguyện làm việc?  

o Có. OCAC hiện nay đang nhận các thiện nguyện viên một mức độ vừa phải. Cũng 
giống như Thảo Cầm Viên OC, các thiện nguyện viên của OCAC phải qua một thủ 
tục nạp đơn, tra cứu lý lịch, và huấn luyện chuyên môn bởi vì chúng tôi chăm sóc 
các thú vật sống với sự khác biệt mức độ quan tâm về bản tính, hành vi cư xử và 
tình trạng y tế của chúng. Hiện tại, chúng tôi chú tâm việc thâu nhận để trám vào 
những cơ hội tình nguyện đặc biệt căn cứ trên nhu cầu của chúng tôi cho những 
thú vật đòi hỏi một vài kinh nghiệm và chổ trống trong một số lãnh vực như tắm 
rữa, chải chuốt, và chơi đùa với những con chó lớn,... 

o Sự an toàn của nhân viên OCAC và các thiện nguyện viện vẫn tiếp tục là ưu tiên 
hàng đầu của Quận Hạt và, khi chúng tôi thâu nhận thiện nguyện viên mới, tất cả 
những chỉ dẫn về y tế được tuân thủ một cách nghiêm ngặt bao gồm nhưng không 
giới hạn gia tăng những biện pháp vệ sinh, đeo khẩu trang trong thời gian bùng 
phát dịch COVID, giới hạn, áp dụng khoảng cách xã hội một khi có thể…   

 

 

• Thiện nguyện viên được yêu cầu “Hốt Phân” và làm những việc bẩn thỉu khác. 

o Đúng. Các thú vật của chúng tôi rất đáng yêu nhưng đôi khi cũng hay làm bậy. 
Thiện nguyện viện trợ giúp với nhiều công tác khác nhau và được yêu cầu phải 
nhặt những thứ mà thú vật phóng uế khi dẫn chúng đi dạo hay nô đùa với chúng 
tại các sân chơi. Chúng tôi cũng có những thiện nguyện viên giúp chải chuốt hay 
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tắm rữa cho những con thú được viếng thăm và chuẩn bị sẵn sàng cho chúng để 
được nhận nuôi. 

o Trách nhiệm trước tiên của việc rửa nơi lưu giữ thú vật thuộc phần vụ của nhân 
viên được lãnh lương. Trong khi thiện nguyện viên có thể trợ giúp những việc dọn 
rửa nhẹ nhàng hay nhặt phân khi dẫn cho đi chơi, nhân viên của OCAC rất hãnh 
diện về việc chăm sóc nơi lưu giữ và những thú vật tại đây, việc vệ sinh phù hợp 
với các tiêu chuẩn của kỹ nghệ. 

• Tặng dữ có được chấp nhận không? 

o Có. Vào lúc cao điểm của đại dịch, chúng tôi yêu cầu các ân nhân dùng danh sách 
ước nguyện của chúng tôi trên Amazon cho phép một phương thức chuyển giao 
tặng dữ an toàn và không ai đụng tay vào giúp làm chậm sự lây lan. 

o Hiện tại, chúng tôi chấp nhận tặng dữ qua bưu chính và chuyển giao tại chổ.   

• Có giới hạn nào trong việc OCAC tham dự vào các sinh hoạt hay chương trình trong 
công đồng? 

o Không. Trong thời gian đại dịch, chương trình cộng đồng đã bị gián đoạn vì những 
hạn chế của các cơ quan y tế tiểu bang và địa phương. OCAC lấy làm kích động vì 
những luật lệ COVID hiện nay đã cho phép tái tham dự trở lại với những sinh hoạt 
và chương trình cộng đồng, và nhân viên đã bắt đầu tích cực tham gia vào mùa 
Xuân này với Chợ Phiên Thú Vật và trình diễn tại trường học. Việc an toàn của 
nhân viên OCAC tiếp tục là ưu tiên tối hậu của Quận Hạt, và những chỉ dẫn y tế 
hoàn toàn được tuân thủ nghiêm nhặt bao gồm nhưng không giới hạn gia tăng 
những biện pháp vệ sinh tẩy trùng, đeo khẩu trang trong thời gian bùng phát 
COVID, giới hạn, giữ khoản cách xã hội một khi có thể...   

 

Hợp tác với Các Nơi Lưu Giữ Thú Vật của các Thành Phố và các Tổ Chức Tiếp Cứu  

• OCAC có thiết lập mạng lưới với các nơi lưu giữ khác và các nhóm tiếp cứu?   

o Có. Nhân viên OCAC có kinh nghiệm trong mạng lưới và biết rõ ai có thể gọi – điều 
này căn cứ trên chủng loại, kích thước, tình tình, và nhu cầu y tế , ... 

o Chỉ nội trong năm ngoái, OCAC hợp tác với hàng trăm sự tiếp cứu và các nơi lưu 
giữ kết quả đã thành công trong việc thu xếp việc nhận nuôi cho hơn 4,000 con 
thú cho cả tiểu bang và trên toàn quốc gia và bao gồm việc xếp chỗ nhận nuôi cho 
một vài loại chó, mèo, thỏ, heo guinea, chuột bó hamster, các loài bò sát, các loài 
gia cầm, và chim chóc. 

o Mạng lưới là một sự khéo léo đặc biệt và nhu cầu thuần nhất cho con thú và thực 
thể nhận nuôi được thẩm định một cách kỹ lưỡng. 
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• Làm thế nào OCAC bảo đảm việc thu xếp nhận nuôi thích hợp cho một con thú với nhu 
cầu đặc biệt?  

o Chúng tôi tin vào nhân viên được huấn luyện của OCAC những người có nhiều năm 
kinh nghiệm trong việc tim một nơi nhận nuôi tích cực cho những con thú có nhu 
cầu đặc biệt.. 

o Chúng tôi cung cấp các tài liệu băng văn bản, hình ảnh, và video cho bất cứ ai muốn 
đem con thú ra khỏi nơi lưu giữ với nhu cầu đặc biệt. Điều này xảy ra xuyên qua 
chương trình mạng lưới của OCAC được gọi là Rescue Track mà bạn có thể tìm tại 
đây. Rescue Track rất nổi tiếng trong thế giới nơi lưu giữ và được coi như một hệ 
thống mạng lưới tối hảo làm dễ dàng cho việc thông tin giữa nơi lưu giữ và những 
người đối tác nhận nuôi có triển vọng. 

• OCAC dựa vào sự tiếp cứu tận tình. 

o Đúng vậy. Chúng ta cùng hợp tác. OCAC hợp tác với các tổ chức tiếp cứu và kết 
nghĩa chị em với những nơi lưu giữ để tìm con đường tích cực, có trách nhiệm ra 
khỏi nơi lưu giữ một khi việc nhận nuôi từ công chúng không thể khả thi. Hợp tác 
với các tổ chức tiếp cứu chỉ là một trong nhiều chương trình canh tân tại OCAC để 
trợ giúp những thú vật có nhu cầu. 

o Hợp tác với các nơi lưu giữ và tiếp cứu là một phương cách thực hành tốt nhất và 
dẫn đầu trong kỹ nghệ được dùng xuyên qua toàn quốc bởi các nơi lưu giữ thú vật 
bất vụ lợi và của thành phố.    

http://petadoption.ocpetinfo.com/rescuetrackportal/#/home
http://petadoption.ocpetinfo.com/rescuetrackportal/#/home

